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หลักการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี
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หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทฯ ทีด่�ำเนินธุรกิจเกีย่วกับดำ้นอำหำร
 

และบริกำร มีสำขำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศที่ให้บริกำรลูกค้ำเป็นจ�ำนวนมำก และเป็นที่ยอมรับ
 

ในเรื่องกำรบรกิำร ควำมปลอดภยั และคณุภำพของอำหำร จงึท�ำให้บรษิทัฯ มกีำรเจรญิเตบิโตอยำ่งมัน่คง  
นอกจำกกำรด�ำเนินธุรกิจทีม่ีรำกฐำนมัน่คงแลว้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังไดใ้ห้ควำมส�ำคัญเป็นอยำ่งยิง่

 ตอ่กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีดี่ มีควำมเชื่อมัน่ในหลกักำร และไดน้�ำขอ้บงัคบัตำ่งๆ มำใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
 ก�ำหนดนโยบำยบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรก�ำกับดูแลภำยในหนว่ยงำน เพื่อให้กิจกำรด�ำเนินงำนเป็นไป 

อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคเ์ป้ำหมำยทีไ่ดว้ำงไว้

ควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมองค์ประกอบนัน้ เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ทีย่ึดมัน่ในควำมถูกตอ้ง โปร่งใส และมีควำมเป็นธรรมอยำ่งทัว่ถึง สร้ำงควำมเชื่อมัน่ตอ่ผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุน 

 ลูกคำ้ พนักงำน และผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงเป็นกำรปลูกฝังให้พนักงำนของบริษัทฯ ได้ตระหนัก
 และมีจิตส�ำนึกในจริยธรรม ในกำรด�ำเนินธุรกิจด้ำนบริกำร ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงมำตรฐำนกำรจัดกำรท่ีดี 

ของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงไดก้�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีขึ้นมำ เพื่อให้สอดคลอ้งกับ 
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อน�ำไปสู่กำรเติบโตและควำมมัน่คงที่ยัง่ยืน และเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับ 
ควำมไวว้ำงใจจำกผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุน ลูกคำ้ พนักงำน และผูม้ีสว่นไดเ้สียทุกฝ่ำย

 (นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน)  
 ประธำนกรรมกำรบริษัท
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คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มเีจตนำรมณท์ีจ่ะสง่เสรมิให้บรษิทัฯ เป็นองคก์รทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิ
 ธุรกิจ กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร และกำรบรหิำรจดักำรทีด่เีลศิ โดยมุง่เนน้กำรสร้ำงประโยชนท์ีด่ใีห้แกผู่ถ้อืหุ้น 

 และค�ำนึงถึงผูท้ีม่ีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได ้
 จึงไดก้�ำหนดเป็นนโยบำยดำ้นกำรจัดกำรดูแลทีด่ี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ริหำร และพนักงำน

ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้

1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และพนักงำน 
ทุกคนจะปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย

 ์
ตอ่องคก์ร และผูร่้วมงำนทุกๆ คนทีเ่กีย่วขอ้ง

2. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะให้ควำมส�ำคัญ 
กับลูกคำ้เป็นอันดับแรก อีกทัง้ให้ควำมส�ำคัญกับ 
ควำมเป็นอยูแ่ละควำมสุขในกำรท�ำงำนของพนกังำน  
ประโยชนอ์งคก์ร และคูค่ำ้ร่วมกัน เป็นล�ำดับ

3. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมุง่มัน่และทุม่เท 
ปฏบิตัหินำ้ทีด่ว้ยควำมรับผิดชอบ มีควำมเป็นอสิระ  
และมกีำรจดัแบง่หนำ้ทีร่ะหวำ่งประธำนกรรมกำรและ

 
ประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่รหิำร รวมถงึผูบ้รหิำรทกุทำ่น

4. คณะกรรมบรษัิทฯ จะวำงตนให้เป็นทีเ่คำรพ 
นบัถอืและเป็นผูน้�ำในเรื่องจรยิธรรมและเป็นตวัอยำ่ง 
ในกำรปฏบิตังิำนตำมแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 
ทีด่ีของบริษัทฯ

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะท�ำงำนดว้ยควำม 
เสียสละ ไม่คิดเล็กคิดน้อยในประโยชน์ส่วนตน 

 จะค�ำนงึถงึผลลพัธโ์ดยรวมขององคก์รและสว่นรวม 
เป็นหลักกอ่นเสมอ

6. เปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทฯ ทั้งใน 
เรื่องทำงกำรเงินและที่ไมใ่ช่เรื่องทำงกำรเงินอยำ่ง

 
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ เพื่อให้ผูถ้ือหุ้น

 และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสำรสนเทศ
 อยำ่งเทำ่เทียมกัน

7. ผูถ้ือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับกำรปฏิบัติอยำ่ง
 เทำ่เทียมกัน มีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลสำรสนเทศ 
 

และมช่ีองทำงในกำรสื่อสำรกบับรษิทัฯ ทีเ่หมำะสม
8. คณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจแต่งตั้งคณะ 

กรรมกำรเฉพำะเรื่องขึน้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วย 
พจิำรณำกลัน่กรองงำนทีม่คีวำมส�ำคญัอยำ่งรอบคอบ 
และมรีะบบกำรคดัสรรบคุลำกรทีจ่ะเขำ้มำรบัผดิชอบ 
ในต�ำแหนง่บรหิำรทีส่�ำคญัทกุระดบัอยำ่งเหมำะสม 
และมีกระบวนกำรสรรหำทีโ่ปร่งใสเป็นธรรม
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ความสำาคัญของการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

1. เพื่อเสริมสร้ำงระบบบริหำร 
จัดกำรที่ดี โปร่งใส และมีมำตรฐำน 
ชัดเจนเป็นสำกล สำมำรถตรวจสอบได ้ 
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภำพในกำร 
แขง่ขัน ป้องกัน และขจัดควำมขัดแยง้

 
ทำงผลประโยชนท์ีอ่ำจจะเกิดขึ้น

2. สร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้กบันกัลงทนุ 
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ผู้มี 
ส่วนได้เสีย เพื่อกอ่ให้เกิดผลประโยชน์

 ร่วมกันอยำ่งเทำ่เทียมกัน
3. เพื่อเป็นเครื่องมอืกำรวดัผลกำร 

ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และตรวจสอบ 
กำรท�ำงำนตำ่งๆ เพื่อกำรปรับปรุงแกไ้ข 
กำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
จนบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

 • หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึ 

สิทธิในควำมเป็นเจ้ำของในกำรควบคุม 
บริษัทฯ ผำ่นกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ให้ท�ำหน้ำที่แทนผู้ถือหุ้น 

 และมีสิทธิในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำร
เปลีย่นแปลงทีส่�ำคัญของบริษัทฯ คณะ 
กรรมกำรบริษัทฯ จึงสง่เสริมให้ผูถ้ือหุ้น
ได้ใช้สิทธิของตนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน 
ของผูถ้ือหุ้น ดังนี้

1. กำรประชุมผูถ้ือหุ้น
1.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ

ดูแลให้บริษัทฯ มีกำรให้ขอ้มูล วัน เวลำ 
 

สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยม ี
ค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ 

วำระหรือประกอบมติที่ขอตำมที่ระบุไว ้
ในหนงัสอืเชญิประชมุสำมญัและวิสำมญั 
ผูถ้อืหุน้  หรอืในเอกสำรแนบวำระกำรประชมุ  
และเผยแพร่ผำ่น website ของบริษัทฯ  
ละเว้นกำรกระท�ำใดๆ ที่เป็นกำรจ�ำกัด 
โอกำสของผูถ้อืหุน้ในกำรศกึษำสำรสนเทศ 
ของบริษัทฯ

1.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้น สถำนที่จัดกำรประชุมให้มี

 
ขนำดเพียงพอรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น  
อยู่ในกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัด 
ใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็น 
อุปสรรคในกำรเดินทำง

1.3 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ 
ผูถ้อืหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุหรอื 
สง่ค�ำถำมเกีย่วกับบริษัทฯ ลว่งหนำ้กอ่น

 วนัประชมุผูถ้อืหุ้นตำมช่องทำงทีบ่รษิทัฯ 
 

จดัให้ เช่น ทำง website ของบริษทัฯ
1.4 บรษิทัเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้น 

ทีไ่มส่ำมำรถมำร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง
 มีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นมำประชุมและ 

ลงมติแทนผูถ้อืหุ้น โดยไดร้บัเอกสำรและ
 

ค�ำแนะน�ำในกำรมอบฉันทะ ผู้รับมอบ 
ฉันทะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย พร้อมทัง้ 
เสนอชื่อกรรมกำรอิสระให้เป็นทำงเลือก 
ในกำรมอบฉันทะ

2. กำรด�ำเนินกำรในวันประชุม 
ผูถ้ือหุ้น

2.1 บริษัทฯ  ไดม้กีำรน�ำเทคโนโลยี 
มำใช้กับกำรประชมุผูถ้อืหุน้  กำรลงทะเบยีน 
ผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนน และแสดงผล  
เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรประชุมสำมำรถ 
กระท�ำไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง และแมน่ย�ำ

2.2 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ 
ผูถ้ือหุ้นซักถำมประธำนกรรมกำร และ 

ประธำนกรรมกำรชุดย่อย ในเรื่องที ่
เกีย่วขอ้งกับวำระกำรประชุม

2.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนแยกส�ำหรบัแตล่ะระเบยีบวำระ 
ที่เสนอ ในกำรลงมติเลือกตัง้กรรมกำร 
เป็นรำยบุคคล

2.4 บรษิทัฯ จดัให้มบีคุคลทีเ่ป็น 
อสิระเป็นผูต้รวจนับหรือตรวจสอบคะแนน 
เสียงในกำรประชุมสำมัญและวิสำมัญ 
ผูถ้ือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบ

 
พร้อมบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ

2.5 ประธำนในที่ประชุมต้อง 
จดัสรรเวลำให้อยำ่งเหมำะสม  และสง่เสรมิ 
ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น

 
และตั้งค�ำถำมที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมนัน้ๆ

3. กำรจัดท�ำรำยงำนกำรประชุม  
และกำรเปิดเผยมตกิำรประชุมผูถ้อืหุ้น

3.1 รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุ้น  
บันทึกกำรชี้แจงขั้นตอนกำรลงคะแนน  
และวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม 
ทรำบก่อนด�ำเนินกำรประชุม รวมทั้ง 
กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น 

 
หรือซักถำม นอกจำกนี้ บันทึกค�ำถำม 
ค�ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละ 
วำระวำ่มีผูถ้ือหุ้นเห็นดว้ย คัดคำ้น และ

 งดออกเสียงเป็นอยำ่งไร รวมถึงบันทึก 
รำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมและ

 
กรรมกำรทีล่ำประชุมดว้ย

3.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้ 
สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนน 
ของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญและ 
วิสำมัญผู้ถือหุ้นในวันท�ำกำรถัดไปบน  
website ของบริษัทฯ

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ)
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 • หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึ 
กำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

 ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม  
โดยด�ำเนินกำรดังนี้

1.  กำรให้ขอ้มูลกอ่นกำรประชุม
ผูถ้ือหุ้น

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
ดูแลให้บริษัทฯ แจ้งก�ำหนดกำรประชุม 
พร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ 
เผยแพร่ผำ่นทำง website ของบริษัทฯ  
อยำ่งนอ้ย 28 วนักอ่นวันนดัประชุมผูถ้อืหุน้

1.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
ดูแลให้บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ

 กฎเกณฑต์ำ่งๆ ทีใ่ช้ในกำรประชมุ ขัน้ตอน
 

กำรออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิกำร 
ออกเสียงลงคะแนนตำมแต่ละประเภท 
ของหุ้น

1.3 หนงัสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุ้น  
จัดท�ำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
ทัง้ฉบับ

2. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 
สว่นนอ้ย

2.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ผูถื้อหุ้นสว่นนอ้ย

 เสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหนำ้กอ่น
 

วันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นกำร
 

ลว่งหนำ้ เพื่อแสดงถงึควำมเป็นธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำว่ำจะเพิ่ม 
วำระทีผู่ถ้ือหุ้นสว่นนอ้ยเสนอหรือไม่

2.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
ก�ำหนดวิธีกำรให้ผูถ้ือหุ้นสว่นนอ้ยเสนอ

 ชื่อบคุคลเพื่อเขำ้ด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำร  

เช่น ให้เสนอชื่อผำ่นคณะกรรมกำรสรรหำ
 

ลว่งหนำ้ 3-4 เดอืนกอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุ้น 
 พร้อมขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำน
 

คุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของ 
ผูไ้ดร้ับกำรเสนอชื่อ

2.3 คณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ด�ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมล�ำดับ 
วำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

 
และไมเ่พิ่มวำระในที่ประชุมโดยไมแ่จ้ง

 
ให้ผูถ้ือหุ้นทรำบลว่งหนำ้

2.4 คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ 
ผูถ้อืหุ้นไดใ้ช้สทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำร

 เป็นรำยคน
3. กำรป้องกนักำรใช้ขอ้มลูภำยใน

เพื่อควำมเทำ่เทยีมกนัในกำรรบัรู้ 
ขอ้มลู และเพื่อป้องกนักำรใช้ขอ้มลูภำยใน

 เพื่อประโยชนข์องกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ 
พนักงำน ซึ่งรวมถึงคูส่มรสและบุตรทีย่ัง 
ไมบ่รรลุนิติภำวะ และเพื่อเป็นกำรก�ำกับ 
ดูแลกิจกำรที่ดี (Good Governance)  
บริษัทฯ ไดมี้กำรก�ำหนดนโยบำยกำรดูแล 
กำรใช้ขอ้มูลภำยในไวด้ังนี้

3.1 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
 

และพนักงำนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 
ที่ทรำบข้อมูลที่มีสำระส�ำคัญและงบ 
กำรเงนิของบรษิทัฯ ซึ่งยงัมไิดเ้ปิดเผยแก ่
สำธำรณชนทัว่ไป ท�ำกำรเผยแพร่หรือ 
เปิดเผยแก่บุคคลอื่นทั้งภำยในและ 
ภำยนอกหนว่ยงำน รวมทัง้มใิห้มกีำรลว่งรู้

 ขอ้มลูระหวำ่งสว่นงำนเพื่อป้องกนักำรน�ำ
 ข้อมูลภำยในที่มีสำระส�ำคัญซึ่งยังมิได ้

เปิดเผยแกส่ำธำรณชนทัว่ไปไปเปิดเผย 
กอ่นเวลำอนัควร เวน้แตส่ว่นงำนนัน้จ�ำเป็น

 ตอ้งรบัทรำบโดยหนำ้ทีแ่ละให้ดแูลขอ้มลู
 ดังกล่ำวเช่นเดียวกับหน่วยงำนเจ้ำของ
 

ขอ้มูล ทัง้นี้ ไมร่วมถึงกำรให้ขอ้มูลแก่
 หนว่ยงำนรำชกำรทีก่�ำกับดูแล

3.2 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
 

และพนกังำนของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึคูส่มรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะที่ทรำบ 
ขอ้มลูทีส่�ำคญัและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ  
ท�ำกำรซื้อ ขำย โอนหรือรับโอนหลกัทรพัย ์
ของบรษิทัฯ ในช่วง 7 วนักอ่นกำรเปิดเผย 
งบกำรเงินให้แกส่ำธำรณชนทรำบ

4. กำรมีสว่นไดเ้สียของกรรมกำร
4.1 กำรประชุมคณะกรรมกำร 

บรษิทัฯ วำระใดทีก่รรมกำรมสีว่นไดเ้สยี  
จะตอ้งแจ้งตอ่ทีป่ระชมุเพื่อรบัทรำบ และ

 
ตอ้งออกนอกห้องประชุมในวำระนัน้ๆ

4.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มี 
หน้ำที่พิจำรณำและแก้ไขปัญหำเรื่อง 
ควำมขัดแยง้ของผลประโยชน์ที่อำจจะ 
เกิดขึ้นรวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยมอบหมำยให้

 คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำและให้ 
ควำมเห็นเกีย่วกับรำยกำรทีอ่ำจมีควำม 
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที ่
เกีย่วโยงกันในกำรท�ำธุรกรรมของบรษิทัฯ  
น�ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบ 
อยำ่งสม�ำเสมอทุกไตรมำส

 • หมวดที่ 3 บทบาทของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญต่อ 
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก ่

 ลูกคำ้ คูค่ำ้ คูแ่ขง่ สังคม พนักงำน และ
 ผูถ้อืหุน้ ตระหนกัถงึหนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบ 
 

โดยได้จัดท�ำจรรยำบรรณขอ้พึงปฏิบัต ิ
ที่ดี ให้พนักงำนให้ควำมส�ำคัญต่อผู้มี

 ส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ มีควำมซ่ือสัตย ์
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ตอ่หนำ้ที ่ไมท่จุรติ ไมจ่่ำยสนิบน ทัง้นีเ้พื่อ
 ให้เกิดกำรตอบสนองต่อผลประโยชน
 ์

ให้แกทุ่กฝ่ำยอยำ่งซ่ือตรงและเป็นธรรม 
 ซึ่งสำมำรถสรุปแนวทำงปฏิบัติแยกตำม 

กลุม่ตำ่ง ๆ ไดด้ังนี้

ลูกคำ้ มุง่มัน่สร้ำงควำมพึงพอใจ 
และมัน่ใจให้แกลู่กค้ำ พัฒนำสินค้ำให้

 มีคุณภำพและบริกำรที่ดียิ่งขึ้นต่อลูกคำ้  
อีกทัง้ให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงควำม 
สะดวกให้แกลู่กค้ำ บริษัทฯ เอำใจใส่

 และรับผิดชอบตอ่ลูกคำ้โดยมีหนว่ยงำน
 

ที่ติดตำม และรับเรื่องร้องเรียนน�ำมำ 
ปรับปรุงกำรบริกำรอยูเ่สมอ

คูค่ำ้ มุง่มัน่ทีจ่ะสร้ำงควำมสมัพนัธ์
ทีด่ ีเอื้อประโยชนร่์วมกนั และเพื่อเป็นกำร
รกัษำสทิธิของคูค่ำ้ในธรุกจิบรกิำรดว้ยควำม
ซื่อสตัยอ์ยำ่งสงูสดุ เป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ให้
ควำมส�ำคญัอยำ่งสงูตอ่คูค่ำ้ รวมทัง้ให้ควำม
ส�ำคญัตอ่ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคูค่ำ้

คูแ่ขง่ มุง่เนน้กำรแขง่ขันทำงดำ้น
 คุณภำพและประสิทธิภำพของกำรให้ 

บริกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำ  
ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อ

 
ผลประโยชนข์องบรษิทัฯ ในขณะเดยีวกนั 
ถือว่ำบริษัทอื่นเป็นคู่ค้ำและเป็นผู้ร่วม

 วชิำชพีเดยีวกนั มสีตัยำบนัร่วมกนัในกำร 
ประกอบวิชำชีพ

สังคม คณะกรรมกำรตระหนักถึง 
ควำมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมอบ 
เป็นนโยบำยให้ฝ่ำยจดักำรน�ำเรื่องควำม 
รับผิดชอบตอ่สังคม CSR (Corporate  
Social Responsibility) เพื่อให้ควำม 
ช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้ำงประโยชน

 ์
แก่ชุมชนและสังคมในภำพรวม และ 

ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำม 
รับผิดชอบทีม่ีตอ่สังคมทุกภำคสว่น

พนักงำน ให้โอกำสแก่พนักงำน 
ทกุระดบัอยำ่งเทำ่เทยีมกนัในกำรท�ำงำน  
และยึดหลักคุณธรรมและควำมยุติธรรม 
ในกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ทัง้ 
คำ่ตอบแทน สวัสดิกำร กองทุนส�ำรอง 
เลีย้งชีพ เพื่อควำมมัน่คงในอนำคตของ 
พนักงำน ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญเรื่อง 
กำรพัฒนำพนักงำนทุกระดับ ในด้ำน 
ควำมรู้ ทักษะ และค่ำนิยมที่ดีในกำร 
ท�ำงำน อกีทัง้ดแูลเรื่องควำมปลอดภยัและ 
สขุอนำมยัของพนกังำนในโรงงำน และให้ 
พนกังำนทกุคนปฏบิตังิำนมกีำรน�ำระบบ 
กำรประเมนิและกำรวัดผลอยำ่งเป็นธรรม 
ตำมควำมสำมำรถ (Competency) และ 
ได้ก�ำหนดดัชนีกำรวัดผลส�ำเร็จ (KPIs:  
Key Performance Indicators) มำ 
วัดผลส�ำเร็จในกำรท�ำงำนของพนักงำน 
เพื่อเทียบกับเป้ำหมำย

ผูถ้ือหุ้น มุง่มัน่ในกำรด�ำเนินงำน 
ที่จะรักษำผลประโยชนข์องผูถ้ือหุ้นเพื่อ

 
สร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุแกผู่ถ้อืหุ้น ดว้ย

 ผลตอบแทนทีด่แีละกำรเตบิโตอยำ่งตอ่เนื่อง  
รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน 

 
ผูถ้ือหุ้น อยำ่งถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส 
และเชื่อถือได้ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น

 ทุกรำยไดใ้ช้สิทธิอยำ่งเทำ่เทียมกัน

 • หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

1. คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ในกำร 
เปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศทั้งที่เป็นทำง 
กำรเงนิและไมใ่ช่ทำงกำรเงินอยำ่งครบถ้วน

 ทนัเวลำ และเชื่อถอืได ้อยำ่งเทำ่เทยีมกนั 
 

ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทรำบ
 ทำงรำยงำนประจ�ำปี กำรแจ้งขำ่วสำรผำ่น
 

ระบบสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และ website ของบรษิทัฯ  
โดยครอบคลุมตำมขอ้พึงปฏิบัติทีด่ีตำม 
ที่ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้
ก�ำหนดแนวทำงไว้ โดยบริษัทฯ มีกำร 
เปิดเผยสำรสนเทศที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น 
อยำ่งสม�ำเสมอทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  
โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งตลำด 
หลกัทรพัยฯ์ และ website ของบรษิทัฯ

2. จัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุน 
สัมพันธท์�ำหนำ้ทีเ่ป็นหนว่ยงำนประสำน

 
กับนักลงทุน สถำบัน นักวิเครำะห์ 
หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
ในกำรให้ขอ้มูล กำรด�ำเนินงำน และกำร 
ลงทนุของบริษัทฯ ดว้ยช่องทำงกำรตดิตอ่

 
ทีส่ะดวก รวดเร็ว และเขำ้ถึงไดง้ำ่ย

3. ข้อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อ
รำคำหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หรืออำจมี
ผลกระทบต่อกำรตัดสินใจลงทุนหรือมี
ผลกระทบตอ่สทิธปิระโยชนข์องผูถ้ือหุ้น 
จะเปิดเผยหลังจำกที่ขอ้มูลนัน้เผยแพร่
อย่ำงเป็นทำงกำรต่อตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแลว้

4. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหนำ้ที ่
ควำมรับผิดชอบในกำรรำยงำนควำม 
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตอ่รำยงำน 
ทำงกำรเงิน และแสดงไว้คู่กับรำยงำน 
ประจ�ำปี คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร 
เป็นรำยบคุคลในรำยงำนประจ�ำปี นอกจำก 
นั้นจะต้องเปิดเผยรวมถึงจ�ำนวนครั้ง 
ในกำรประชุมในแตล่ะปี

5. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได ้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ดูรำยงำนกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร  

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ)
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(Management Discussion and  
Analysis) ควบคูก่บังบกำรเงนิทกุไตรมำส  
รวมถึงต้องพิจำรณำค่ำสอบบัญชีและ 
เปิดเผยคำ่สอบบญัชใีนรำยงำนประจ�ำปี

6. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้อง 
เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนแก

 ่
กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูทีส่ะทอ้น 
ถึงภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของ 
แต่ละท่ำน รวมทัง้รูปแบบหรือลักษณะ 
ของคำ่ตอบแทน และรวมถึงคำ่ตอบแทน 
ทีก่รรมกำรแต่ละทำ่นได้รับจำกกำรเป็น

 
กรรมกำรของบริษัทยอ่ยดว้ย

7. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต้องรำยงำน 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพยข์อง 
บรษิทัฯ ตำมกฎเกณฑข์องคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

8. คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ก�ำหนดให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบด�ำเนนิกำรตรวจ
สอบและดแูลกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง 
โดยจัดให้มีกำรวิเครำะห์ประเมินควำม
เสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึ้น พร้อมทัง้ด�ำเนินกำร
ให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่งให้อยู่
ในระดับทีย่อมรับได้

 • หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และกำรแตง่ตัง้

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ม ี
จ�ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 5 คน แตค่วรไมเ่กิน 

 12 คน สุดแตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นจะก�ำหนด
 

เป็นครั้งครำว และในจ�ำนวนนี้ต้องมี 
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยครึ่งหน่ึงของ 
กรรมกำรทีม่ีอยู่

1.2 กรรมกำรจะตอ้งมคีณุสมบตัิ 
และไมม่ลีกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยวำ่

 ดว้ยบรษิทัมหำชนจ�ำกดั และไมม่ลีกัษณะ 
ที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะ 
ไดร้บัควำมไวว้ำงใจให้บริหำรจดักำรกจิกำร

 
ที่มีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้น ตำมกฎหมำย  
และประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์

1.3 คณะกรรมกำรก�ำหนด 
หลกัเกณฑใ์นกำรให้กรรมกำรด�ำรงต�ำแหนง่

 
ในบรษิทัอื่น โดยพจิำรณำถงึประสทิธภิำพ 
กำรท�ำงำนของกรรมกำรทีด่�ำรงต�ำแหนง่ 
หลำยบริษัทอยำ่งรอบคอบ และเพื่อให้ 
มั่นใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทได้อย่ำง

 
เพียงพอ โดยก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทที ่
กรรมกำรแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง 
ให้เหมำะสมกับลักษณะหรือสภำพธุรกิจ 
ของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัท 
จดทะเบียน ทัง้นี ้เนื่องจำกประสิทธิภำพ 
ของกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำร 
บริษัทอำจลดลง หำกจ�ำนวนบริษัทที ่
กรรมกำรไปด�ำรงต�ำแหนง่มีมำกเกินไป 
และมีกำรเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่ำว 
ให้สำธำรณชนทรำบดว้ย

1.4 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จัด
ให้มีเลขำนุกำรบริษัทฯ ท�ำหน้ำที่ให้

 
ค�ำแนะน�ำดำ้นกฎหมำย กฎเกณฑต์ำ่งๆ 

 
ทีค่ณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรทรำบ และ 
ปฏิบัติหนำ้ทีดู่แลกิจกรรมของกรรมกำร  
รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำม 
มติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้นีต้อ้ง 
มีวุฒิกำรศึกษำจบปริญญำตรีทำงด้ำน 
กฎหมำยหรอืบญัช ีหรอืได้ผำ่นกำรอบรม 

หลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรปฏิบตัหินำ้ที ่
ของเลขำนุกำร

1.5 คณะกรรมกำรสำมำรถตั้ง 
คณะอนุกรรมกำรได้อยำ่งไมจ่�ำกัดตำม

 
ควำมจ�ำเป็น เพื่อช่วยกลั่นกรองและ 
ควบคุมดูแลงำนดำ้นตำ่ง ๆ

1.6 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
มีควำมโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะ 
กรรมกำรสรรหำเป็นผูเ้ริม่ตน้กำรสรรหำ  
และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีณุสมบัตเิหมำะสม 
ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ  
พร้อมประวัติอยำ่งเพียงพอส�ำหรับกำร 
คดัเลอืก เมื่อไดร้ำยชื่อแลว้ คณะกรรมกำร 
สรรหำเสนอรำยชื่อต่อคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ พิจำรณำน�ำเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 
เพื่อลงมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตอ่ไป

1.7 มีกำรเปิดเผยประวัติของ
กรรมกำรทุกรำยผ่ำน website ของ 
บริษัทฯ

1.8 กรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแตง่ตัง้ 
ใหมจ่ะไดร้บัฟังกำรบรรยำยสรปุเกีย่วกบั 
ขอ้มูลทีม่คีวำมจ�ำเป็นและเป็นประโยชน ์
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรบริษัทฯ  
ภำยในเวลำ 3 เดือนนับจำกทีไ่ดร้ับกำร
แตง่ตัง้

1.9 คณะกรรมกำรก�ำหนด 
นโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรไปด�ำรง 
ต�ำแหนง่กรรมกำรทีบ่รษิทัอื่นของประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง

 
ของบรษิทัฯ อยำ่งชดัเจน ทัง้ประเภทของ 
ต�ำแหน่งกรรมกำรและจ�ำนวนบริษัทที ่
สำมำรถไปด�ำรงต�ำแหนง่ได ้ทัง้นีต้อ้งผำ่น

 ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรกอ่น
1.10 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้

มอบหมำยให้เลขำนกุำรบรษัิทฯ สรุปขอ้มลู
ใหม ่ๆ  ให้กรรมกำรใหมร่บัทรำบผำ่นทำง
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คูม่อืกรรมกำรบรษิทัฯ และให้กรรมกำร
ใหมไ่ดเ้ขำ้เยีย่มชมกจิกำร เพื่อให้เขำ้ใจ
กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ไดด้ยีิง่ขึน้

2. บทบำทหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหนำ้ที ่
และควำมรับผิดชอบทีส่�ำคัญ ดังนี้

2.1 จัดกำรบริษัทฯ ให้เป็นไป 
ตำมกฎหมำย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบั 
ของบริษัทฯ รวมทั้งมติคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ  
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค�ำนึงถึง 
ประโยชนส์งูสดุของบริษทัฯ และเป็นธรรม 
ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย

2.2 พิจำรณำและให้ควำมเห็น 
ชอบหรืออนุมัติในเรื่องทีส่�ำคัญเกีย่วกับ 
กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ เช่น วสิยัทศัน ์
และพนัธกจิ กลยทุธ ์เป้ำหมำยทำงกำรเงิน  
ควำมเสี่ยง แผนงำนและงบประมำณ  
เป็นตน้

2.3 ติดตำมและควบคุมดูแล 
ให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

 
นโยบำยและแผนที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล

2.4 ดูแลให้กำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ มีควำมตอ่เนื่องในระยะยำว  
และพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบแผนพฒันำ 
ผูบ้รหิำร รวมทัง้ทบทวนแผนกำรสบืทอด 
ต�ำแหนง่ผูบ้ริหำรระดบัสงู (Management  
Succession Plan)

2.5 จัดให้มีนโยบำยกำรก�ำกับ 
ดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลักษณ ์
อักษร และให้ควำมเห็นชอบนโยบำย 
ดังกล่ำว รวมทัง้มีกำรทบทวนนโยบำย 

และกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักลำ่วเป็น 
ประจ�ำอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

2.6 สง่เสรมิให้จดัท�ำจรรยำบรรณ 
ธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้ 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน 
เขำ้ใจถึงมำตรฐำนดำ้นจรยิธรรมทีบ่รษิทัฯ  
ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตำม 
ให้มกีำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณดงักลำ่ว 
อยำ่งจริงจัง

2.7 พิจำรณำเรื่องควำมขัดแยง้ 
ของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ กำร 
พิจำรณำกำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำม 
ขัดแยง้ของผลประโยชน ์ ควรมีแนวทำง 
ทีชั่ดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์อง 
บริษัทฯ และผูถ้ือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ  
โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วม

 ในกำรตัดสินใจ รวมทัง้ก�ำกับดูแลให้ม ี
กำรปฏิบัตติำมขอ้ก�ำหนดเกีย่วกบัขัน้ตอน 
กำรด�ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล 
ของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
ผลประโยชนใ์ห้ถูกตอ้งครบถ้วน

2.8 ก�ำกับดูแลให้มีกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งทีม่ีประสิทธิผล รวมทัง้มีกำร 
ทบทวนระบบและประเมนิประสทิธผิลของ 
กำรจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งสม�ำเสมอและ 
ในทกุๆ ระยะเวลำทีพ่บวำ่ระดบัควำมเสีย่ง 
มีกำรเปลีย่นแปลง

2.9 จัดให้มีระบบกำรควบคุม 
ด้ำนกำรด�ำเนินงำน ด้ำนรำยงำนทำง 
กำรเงนิ และดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย  
ระเบียบ และนโยบำย รวมทั้งจัดให้มี 
บุคคลหรือหนว่ยงำนทีม่ีควำมเป็นอิสระ 
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่เป็นผูร้ับผิดชอบใน 
กำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุดงักล่ำว 

และทบทวนระบบที่ส�ำคัญอย่ำงน้อย 
ปีละ 1 ครัง้

2.10 คณะกรรมกำรบริษัทฯ  

หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบควรให้ 
ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบ 

กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ไวใ้นรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ

2.11 จดัให้มแีนวทำงกำรด�ำเนิน 
กำรที่ชัดเจนเกี่ยวกับผูท้ี่ประสงคจ์ะแจ้ง

 
เบำะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนทำง 

 
website หรอืรำยงำนตรงตอ่บรษัิทฯ โดย 
ช่องทำงในกำรแจง้เบำะแสอำจก�ำหนดให้

 
ผำ่นกรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรตรวจสอบ 
ของบรษิทัฯ เพื่อให้มีกำรตรวจสอบขอ้มลู 
ตำมกระบวนกำรที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว ้
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิทฯ

2.12 จัดให้มีกลไกก�ำกับดูแล 
บริษัทยอ่ย เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน ์
ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีหน้ำที ่
ในกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของบคุคล 

ทีจ่ะสง่ไปเป็นกรรมกำรในบรษิทัยอ่ย เพ่ือ 
ควบคมุกำรบรหิำรให้เป็นไปตำมนโยบำย 
ของบรษิทัฯ และกำรท�ำรำยกำรตำ่ง ๆ  ให้ 
ถกูตอ้งตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ของ 
กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
และประกำศของตลำดหลักทรัพย์

2.13 เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร 
บริษทัฯ และกำรประชมุผูถื้อหุ้น เวน้แต่
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมกำร 

บริษทัฯ ทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ร่วมประชุมจะตอ้ง

แจ้งให้ประธำนกรรมกำรหรอืเลขำนกุำร

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ)
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบล่วงหนำ้ 
กอ่นกำรประชมุ

2.14 ประเมินผลกำรปฏิบัต ิ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็น 
ประจ�ำทุกปี

3. กำรจดัตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
เฉพำะเรื่อง

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหนำ้ที ่
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่อง 
ที่ส�ำคัญที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนอยำ่ง 
รอบคอบและมีประสิทธิภำพ ดังนั้น
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงพิจำรณำตั้ง 
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ดังตอ่ไปนี้

3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
โดยแตง่ตัง้จำกกรรมกำรอิสระ อยำ่งนอ้ย 

 
3 ทำ่น โดยอยำ่งนอ้ย 1 ทำ่นตอ้งมีควำมรู้

 ดำ้นบัญชี/กำรเงิน และตอ้งมีคุณสมบัติ 
เกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศ 
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และตำมนิยำมกรรมกำรอิสระที่ก�ำหนด 
ส�ำหรบับรษัิทฯ โดยเฉพำะ เพื่อท�ำหนำ้ที ่
ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน ระบบ 
รำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรบรหิำรจดักำร 
ควำมเสีย่ง รวมถึงกำรพิจำรณำคัดเลือก 
และแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชี

3.2 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล 
กจิกำรทีด่ ีสรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน  
โดยแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ ที ่
ไมเ่ป็นผูบ้รหิำรจ�ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 3 คน 

 และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งและ
 

ประธำนของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล 
กจิกำรทีด่ ีสรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน  
ต้องเป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระ ทั้งนี ้ 
ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ไม่ควรเป็น 

กรรมกำรหรือประธำนของคณะกรรมกำร 
ก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีสรรหำ และพจิำรณำ 
คำ่ตอบแทน

4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
และกำรไดร้ับเอกสำรขอ้มูลตำ่งๆ

4.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได ้
จัดให้มีกำรก�ำหนดตำรำงกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ลว่งหนำ้เป็นรำยปี  
และให้เลขำนกุำรบรษิทัฯ แจง้ให้กรรมกำร

 
แตล่ะคนรบัทรำบก�ำหนดกำรดงักล่ำว

4.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
ไดร้บัขอ้มลูสำรสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร

 
ประชุมเป็นกำรลว่งหนำ้ โดยเลขำนุกำร 
บรษิทัฯ มหีนำ้ทีจ่ดัท�ำหนงัสอืเชญิประชมุ 
พร้อมระเบยีบวำระกำรประชมุและเอกสำร 
ประกอบกำรประชุมก่อนกำรประชุม 
ล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 5 วัน เพื่อให้คณะ

 กรรมกำรบริษัทฯ ไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มูล 
อยำ่งเพยีงพอกอ่นเขำ้ร่วมประชมุ เวน้แต่

 เป็นกำรเรียกประชุมเร่งดว่น
4.3 ประธำนกรรมกำร เป็นผูใ้ห้ 

ควำมเหน็ชอบในกำรจดัวำระกำรประชมุ 
โดยกำรปรกึษำหำรอืกบัประธำนเจำ้หนำ้ที ่
บรหิำร และกรรมกำรแตล่ะทำ่นมคีวำมเป็น 
อสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระกำรประชมุ  
โดยก�ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทฯ ม ี
หนำ้ทีร่วบรวมกำรน�ำเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระ

 
กำรประชุมจำกกรรมกำรแตล่ะทำ่น

4.4 กรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย 
ในแตล่ะวำระกำรประชมุ จะตอ้งงดออกเสียง 
หรอืงดให้ควำมเหน็ในวำระนัน้ๆ ส�ำหรบั 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใน 
วำระใดทีก่รรมกำรมีสว่นไดเ้สีย ประธำน 
กรรมกำรจะขอควำมร่วมมอืให้กรรมกำร 
ปฏบิัติตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำร 
แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทรำบและเชิญ 

กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียออกนอกห้อง
 

ประชุมในวำระนัน้ ๆ
4.5 คณะกรรมกำรบริษัทฯ  

มอบหมำยให้เลขำนกุำรบรษิทัฯ ท�ำหนำ้ที ่
บันทึกกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

 
ทนัเวลำ และตอ้งมคีวำมชัดเจนทัง้ผลกำร 
ประชุมและควำมเห็นของคณะกรรมกำร  
เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง

5. คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร  
และประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และประธำน
เจ้ำหนำ้ทีบ่รหิำรไมอ่ำจก�ำหนดคำ่ตอบแทน
ให้ตนเองไดเ้นื่องจำกเป็นกำรขดักนัของ 
ผลประโยชน ์ กำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน 
จึงต้องด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำร 
บรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่
ตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำก�ำหนดและเสนอ
ให้กรรมกำรเหน็ชอบ จำกนัน้จงึให้ผูถ้อืหุน้

 เหน็ชอบตำมผลงำนทีค่ณะกรรมกำรได ้
ท�ำไวต้อ่ไป

5.1 คณะกรรมกำรบรรษัทภบิำล 
สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน มหีนำ้ที ่
ให้ค�ำแนะน�ำแกค่ณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เกีย่วกบัคำ่ตอบแทนของกรรมกำรฯ และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ในด้ำนกำร

 
ก�ำหนดโครงสร้ำง/องค์ประกอบของ
ค่ำตอบแทนอยำ่งเป็นธรรม เหมำะสม
กับควำมรับผิดชอบ และสอดคล้องกับ 
ผลกำรด�ำเนนิงำน อยูใ่นระดบัทีส่ำมำรถ 
จูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพไว้
ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสำหกรรม
เดียวกัน มีโครงสร้ำง/องค์ประกอบค่ำ
ตอบแทนทีม่ีควำมชัดเจน โปร่งใส งำ่ย
ตอ่กำรเขำ้ใจ
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เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices)

9.3 บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้น  
รวมทัง้แจ้งมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมกำร 
และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ให้ผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้ง

 ทรำบและตดิตำมให้มกีำรปฏบิตัติำมมติ
ดังกลำ่วผำ่นประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร

9.4 จดัท�ำและเกบ็รกัษำเอกสำร
ดังตอ่ไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมกำร

(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะ
กรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร
และรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทัฯ

(ค)  หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ 
และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุ้น

9.5 เก็บรักษำรำยงำนกำรม ี
ส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและ 
ผูบ้ริหำร

9.6 ดแูลให้มกีำรเปิดเผยขอ้มลู 
และรำยงำนสำรสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบ 
ตอ่หนว่ยงำนก�ำกบัดแูลตำมระเบียบและ 
ขอ้ก�ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร

9.7 ตดิตอ่และสื่อสำรกบัผูถ้อืหุ้น
ทัว่ไปให้ไดร้บัทรำบสทิธติำ่ง ๆ  ของผูถ้อืหุน้ 
และขำ่วสำรของบริษัทฯ

9.8 ให้ค�ำแนะน�ำและขอ้มลูตำ่ง ๆ   
ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมำย ระเบียบและ 
ขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ  ทีค่ณะกรรมกำรตอ้งทรำบ 
และปฏบัิติ รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏบิตั ิ
ตำมอยำ่งถูกตอ้งและสม�ำเสมอ

9.9 ดแูลกจิกรรมตำ่ง ๆ  ของคณะ
กรรมกำร เพื่อให้กรรมกำรปฏิบัติหนำ้ที่
ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

5.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจำรณำ 
หลักเกณฑ์และนโยบำยกำรก�ำหนดค่ำ 
ตอบแทนกรรมกำรในแตล่ะต�ำแหนง่ทกุปี  
โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งน�ำเสนอ 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นเป็น

 ผูพ้จิำรณำโดยก�ำหนดเป็นวำระกำรประชมุ 
ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุ้น

5.3 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ 
ผูบ้รหิำรระดบัสงูจะตอ้งรำยงำนเกีย่วกับ 
คำ่ตอบแทนกรรมกำร หลักกำรเหตุผล 
ไวใ้นรำยงำนประจ�ำปีและงบกำรเงนิของ 
บริษัทฯ

6. กำรประเมนิผลของคณะกรรมกำร 
บริษทัฯ และประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่รหิำร

6.1 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัให้ 
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเอง 
เป็นรำยปี เพื่อให้กรรมกำรร่วมกัน 
พจิำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อปรบัปรงุ 
แกไ้ขต่อไปนี้ ทัง้นี้ กำรประเมินผลกำร 
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะใช้ 
แนวทำงตำมกำรประเมนิทีเ่สนอแนะโดย 
ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 
ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุเพิม่เตมิเพื่อให้เหมำะสม 
กับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6.2 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัให้ 
มีกำรประเมินผลงำนของประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อเปรียบเทียบกับ 
ผลกำรด�ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ จะท�ำกำรประเมินในแบบ 
ประเมินผล และคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ได้มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็น 
ผูแ้จ้งผลกำรประเมนิตอ่ประธำนเจ้ำหนำ้ที่
บริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทฯ

7. แผนกำรสืบทอดต�ำแหนง่
7.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ  

มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร 
 

และฝ่ำยบรหิำรจดัท�ำแผนในกำรทดแทน 
ต�ำแหนง่งำน (Succession Plan) ในระดบั 
บริหำรและต�ำแหนง่ในสำยงำนหลัก

7.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ก�ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 
รำยงำนเพ่ือทรำบเป็นประจ�ำถงึแผนกำร 
พัฒนำและสืบทอดงำน เพ่ือเตรียม 
ควำมพร้อมที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงำน

 
ในกรณทีีต่นไมส่ำมำรถปฏบิตัหินำ้ทีไ่ด้

7.3 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ
ด�ำเนินกำรเพ่ือให้มัน่ใจว่ำ มีระบบกำร
คัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบ
ตำมควำมเหมำะสม

8. กำรพัฒนำกรรมกำรและ 
ผูบ้ริหำร

8.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
สง่เสรมิและอ�ำนวยควำมสะดวกให้มกีำร 
ฝึกอบรมให้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรก�ำกบัดแูล 
กิจกำรทีด่ี

8.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้จำกหน่วยงำน

 
ก�ำกับดูแลอยำ่งสม�ำเสมอและต่อเนื่อง  
โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ  
ประสำนงำนกบักรรมกำรเพื่อแจ้งหลกัสตูร
กำรฝึกอบรมตำ่งๆ

9. หนำ้ทีแ่ละควำมรับผิดชอบของ 
เลขำนุกำรบริษัทฯ

9.1 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม 
รับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำม 
ซื่อสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ เป็นส�ำคัญ รวมทัง้ต้องปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค ์ 
ขอ้บังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมกำร  
ตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น

9.2 จัดกำรเรื่ องกำรประชุม 
คณะกรรมกำรและกำรประชมุผูถ้อืหุ้นให้

 

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ)


